با عرض سالم خدمت شما مددجوی گرامی
لطفاً جْت تاالرفتي سطح آگااّ

واَد در

هَرد ترویص تاید تِ آى تَجِ داشتِ تاشاد
تِ ًکات

کِ ودهت شوا ارائاِ ها

گاردد

دقت کٌید :
 تا 6هاُ پس اس تَلذ ًَساد فقط تادطذ اس رط ز
هادر تغذدطِ رطَد ٍ اس رٍس 15تَلطذ طرطزُ هطَل
ٍد اه ي دا آ+د تزای ًَساد رزٍع ه رَد .

طثل اس ر زدّ تزای زداى دطاف ي ت شط ز رط ز خطَردى
چای دن رًگ ٍ ر زداؽ دوک دٌٌذُ است .
 در رٍسّای اٍل ر زاٍل ِ دِ آغطَس ًطام دارد ،
هوکي است هقذارش دن تِ ًظز تزسذ اها تزای

ًَساد ضزٍری است ٍ تؼطذا تطا هک طذى زدطاى
ت ش زی پ ذاه دٌذ .
 روا ه تَاً ذ در هَاطغ ضزٍری رط ز خطَد را

 در رٍسّای  3تا  5تَلذ تِ هٌظَر دٌ زل دن دار
ی ت زٍئ ذ ًطَسادی تطِ هزدطش تْذارطت هزا ؼطِ
دٌ ذ .
 ّ چ هطادُ دطا دارٍدط تطزای چشطن ًطَساد تطذٍى
تجَدش پشرک اس فادُ ًکٌ ذ .
 در صَرت ترٍز وًَریسی تای
قاعاادگ

از داد

در ّفتااِ اٍد درد شاادید

سااَزو ٍ ترشااح از هخاا ت یااِ ّااا

 در ٌّگام ر زدّ تادذ تا چْارًگشت دست

تذٍر ذ ٍ تِ هطذ  8سطاػت در دهطای اتطا ش

دردشکن ٍ پْلَّا سَزو یا درد ٌّگام

سدز پس اى را گزف ِ ٍ تا اًگشت رست پس اى

ظططزف پتسطط ک ) ٍ تططا  24سططاػت داخططل

ٍ

را اس ًططَب ت ٌطط ًططَساد دٌططار سدُ ً ،ططَب

دخچال ًگْذاری دٌ ذ .

پس اى را تِ ّوزاُ ّالِ طَُْ ای درٍى آى در
داخل دّاى ًَساد طزار دّ ذ .
 تِ طَر داهل اس دک پس اى تا اً ْا تطِ ًطَساد

ر ز دّ طذ ٍ تطزای پ شطگ زی اس تطزب ًطَب
پس اى طزار دّ ذ.

 قث

از دست زدى تِ ًاف ًَزاد دسات

ّا را تشَئید  .کٌِْ ًاَزاد را زیار تٌاد
ًاف تثپیچید  .اگر ًاف آلاَدُ شادُ تاا
آب تویااس تشااَئید  ٍ .تااا پارچااِ تویااس
وش

کٌید .

ّ طط چ هططادُ دططا دارٍدطط هطط ت الکططل  ،ت ططاددي
ٍ....رٍی ًاف ًزدشدذ .

 تزای خَاتاًذى ًَساد تْ ز است اٍ را تِ پْلطَ
دا پشت تخَاتاً ذ .

ادرار کردى ورٍج ترشخات چرک
تاادتَ از هْثاا

درد ٍ تااَرم ٍ ساافت

پستاى ّا تة ٍ لارز درد ٍ ٍرم یا
طرف ساا پاا ٍ راى دتوااً تاِ پسشا
هراجعِ کٌید .
 اس ّف ططِ  6پططس اس سادوططاى ْططت پ شططگ زی اس
تارداری اس رٍش ططز

رط زدّ ش رطث دطک

ػذد ) اس فادُ دٌ ذ .

 تا چْل رٍس پطس اسسادوطاى رٍساًطِ دطک ػطذد
طز

آّي هصزف دٌ ذ .

 تْذارت ًاح ِ تخ ِ رطذُ را ٍ ضطذػفًَ

 ردشش هَ تؼذ اس سادواى طث ؼط اسطت ٍ تطا

دططزدى رٍساًططِ را فزاهططَش ًکٌ ططذ  .رٍس

اس زاحت داف ٍ تغذدطِ هٌاسطة تطشٍدی ررطذ

تزخ ص ه تَاً ذ حوام دٌ ذ .

هَّا تِ حالت اٍل تز ه گزدد.

 هحل تخ ِ ّا را رٍساًِ تا آب گزم ّوطزاُ

 اس اًجام دارّطای سطخت ٍ طاططت فزسطا ٍ

تا هقذار دو ت اددي تشَئ ذ ٍ رٍسی چٌذ

تلٌذدزدى ار اء سٌگ ي تا ّ 6ف ِ پس اس سادوطاى

تار سشَار تکش ذ .
 اس اس ط زاحت هرل ط در هٌططشل تدزّ شدططذ ٍ
رٍساًِ راُ تزٍدذ ٍ دارّای رخص خطَد
را ٍ ًَسادتاى را خَدتاى اًجام دّ ذ .

 تعد از رفتي دستشاَی

واَد را از

جلااَ تااِ عشااة تشااَئید ٍ تایاا
دساااتواد تویاااس وشاا
ًَارتْداشاات

کٌیاااد.

را ّرٍعاادُ عااَ

کٌید.
 سٍدتططزدي سهططاى هقارتططت ّ 2ف ططِ پططس اس
سادواى ه تارذ .
 هادؼططا دططاف ٍ رصدططن غططذاد حططاٍی
سثشدجا ٍپ ادُ رٍی تزای لطَگ زی اس
دثَست هف ذ است .

خَدداری دٌ ذ .
 اگر گرٍُ وًَ

شوا هٌف

ٍ گارٍُ

وًَ ًَزاد شوا هثثت است تاید آهپَد
رٍگام تسریق کٌید .
 اگز رطوا تطِ ًطَساد خطَد رط ز ًوط دّ طذ

بیمارستان رسالت ماسال
بخش زایمان

ظزف ّ 4-8ف طِ تؼطذ اس سادوطاى طاػطذگ رطوا
رزٍع ه رَد .
 در صططَر تغذدططِ اًحصططاری تططا رط زهادر
طاػذگ تِ هذ 6هاُ تِ تأخ ز ه اف ذ .
 روا در اً خاب ًطَع تغذدطِ دطَدب خطَد

آساد ّس ذ ٍل حق قت ادي است دِ :
« ّیچ چیس ًو

تَاًد جایگسیي شیر

هادر شَد » .

غرفه  :ترویج زایمان طبیعی
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